Vedtekter for Fritidshjemmet (SFO) ved Steinerskolen på Skjold
1.

Formål
SFO er et frivillig pedagogisk tilrettelagt fritidstilbud for barn i 1. – 4. klasse utenom skoletid.

2.

Innhold
SFO ved Steinerskolen på Skjold skal tilby gode lekemuligheter og aktiviteter hvor barn i
samhandling med andre barn og voksne skal trives og føle seg trygge, og hvor foresatte skal
føle seg trygge for barna sine.
I tillegg til organiserte aktiviteter skal barn også tilbys frilek, ro og hvile.
Barna skal tilbys et måltid hver dag, med vekt på næringsrik, god og økologisk mat.

3.

Eier
SFO eies og drives av Stiftelsen Steinerskolen på Skjold.

4.

Opptak
Hovedopptak skjer i mars hvert år.
Dersom det kommer søknader etter hovedopptaket vil disse innvilges hvis det er ledige
plasser. Man kan søke om hel eller delt plass, samt SFO om morgenen.
Kapasitet
20 plasser reservert for 1. klasse
36 plasser for 2. – 4. klasse
Ved oversøking i 2. – 4. klasse prioriteres følgende:
a) 2. klasse
b) 3. klasse
c) 4. klasse
Leder ved SFO foretar opptak på bakgrunn av innkomne søknader.
En søknad om plass gjelder for hele skoleåret. Det må søkes om plass hvert år.
Når særlige grunner taler for det, kan man ta i mot barn for en kortere periode, hvis det er
ledige plasser.

5.

Åpningstider
• Alle skoledager og planleggingsdager (07:45 – 08:45 og 12:45 – 16:30)
• En uke etter skoleslutt i juni og en uke før skolestart i august
(09:00 – 16:30)
• Vinterferie og høstferie (09:00 – 16:30)
Påmeldingsfrist utover vanlige skoledager
For å benytte seg av SFO før og etter sommerferien, samt i vinter- og høstferie må foresatte
melde fra til ledelsen ved SFO minst en uke før aktuell periode.

6.

Betaling
Drift av SFO dekkes gjennom foreldrebetaling. Satser for plassene fastsettes hvert år av
skolens styre og opplyses om ved hovedopptak. Skolens administrasjon avgjør satsene for
matpenger.
Det er 11 betalingsterminer pr. år.

Det gis ikke friplasser.
Redusert betaling ved sykdom
Er barnet fraværende fra SFO på grunn av sykdom kan daglig leder innvilge redusert betaling.
Dette gjelder bare for fravær utover en måned. En søknad om redusert betaling på grunn av
sykdom må inneholde dokumentasjon fra lege.
Uteblitt betaling
Uteblir betaling kan skolen ved daglig leder vedta tap av plass.
7.

Oppsigelse
Oppsigelse av plass må skje skriftlig. Oppsigelsestid er en måned, gjeldende fra den 1. i
måneden etter at oppsigelsen er mottatt av skolen.
Ved oppsigelse etter 1. april må det betales for plass ut juni.
Endring av plasstype
Ved endring av plasstype gjelder samme regler som for oppsigelse.

8.

Lokaliteter
1. klasse har sitt SFO i lokalene til 1. klasse i Speiderhuset. Innvendig oppholdsareal er 110
m2. Utvendig oppholdsareal er ca. 1300 m2, samt tilgang til uteområdet til Rosenhagen
Steinerbarnehage.
2. – 4. klasse holder til i klasserommene til 3. og 4. klasse og fellesarealer. Innvendig
oppholdsareal er 150 m2. Utvendig oppholdsareal er ca. 5200 m2, inkludert blant annet
turnbasseng, skoleplass og ballbane.

9.

Bemanning og ledelse
Styret har overordnet ansvar for SFO.
Daglig leder ved skolen har overordnet ansvar for daglig drift.
SFO skal ha en leder i minimum 30 % stilling som ivaretar den daglige driften, inkludert
kontakt med foreldre.
I tillegg til leder skal SFO være bemannet med tilstrekkelig antall assistenter utfra størrelse
og behov. Veiledende norm skal være minimum 1 voksen pr. 13 barn.

Vedtatt av styret i Stiftelsen Steinerskolen på Skjold, 16.06.14

